
Zápis 
z veřejného  zasedání  zastupitelstva  obce  S v i n a ř o v 

konaného dne 30.3.2011  
 
 
 

Pozn.: v zápise jsou p řítomní zasedání OÚ uvád ěni bez akadem. 
titulu. 
 

1. Uvítání členů zastupitelstva a veřejnosti 

2. Zvolení zápisu a podpisu jednání VŘS 

3. Návštěva starostky a zastupitelstva z obce Třebichovice  

4. pan starosta  finance OÚ – info  

5. Info o jednání pronájmu pozemků p.Šárové 

6. Odsouhlasení smlouvy ČSAD Kladno na rok 2011 

7. Odsouhlasení žádosti  plotu u  p.Sýkorové 

8.  Web stránky – info  

9. Výběr   - firma na prořez křovin - oznámení 

10.  Došlá a odeslaná pošta 

11.  Diskuze 

12. usnesení 

oznámení 

reklamace FISA 

rozhlas - dotace 

pošta odeslaná :          Primátor Jiránek – kanalizace ?? 

    p.Burian  -připojení na kanalizaci 

    Ministerstvo zemědělství –vysvětlení prodloužení    

                                         termínu kolaudace      

 

1. Pan starosta  přivítal všechny přítomné  a přednesl výše uvedený program 
veřejné schůze. Program schůze byl jednohlasně přijat. 



           Hlasování 6.0 
2.  OZ odsouhlasilo ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pružinec, Petr Thon, Jana   

Husnajová 

 Omluveni: Miroslav Mach, Zlata Šmausová, Jaroslav Fučík 
            Hlasování 6.0 
 

3. Pan starosta seznámil všechny přítomné o jednání se zástupci  OÚ 
Třebichovice. Jednání proběhlo za účasti paní starostky Markéty Jehličkové a 
dalších dvou členů OÚ Třebichovice. Bylo projednáváno založení svazku 
Svinařov-Třebichovice a to ohledně provozování ČOV. 

 
4. Pan starosta seznámil všechny přítomné se stavem financí OÚ Svinařov. 

 

5. Paní Suchopárková seznámila přítomné o změnách v  katastrálních mapách, 
kontrétně o plánovaný převod  na digitální číslování pozemků. Dále paní 
Suchopárková seznámila všechny přítomné o jednání s paní Šárovou, 
ohledně kontroly nájemní smlouvy, týkající se pronájmu obecních pozemků. 
Bylo paní Šárové  oznámeno, že stávající smlouva, uzavřena s bývalým 
zastupitelstvem je v rozporu s obecní vyhláškou a musí být vypracovaná 
smlouva nová a to podle platné vyhlášky. Paní Šárová na OÚ oznámila, že 
nabídka za pronájem obecních pozemků je neadekvátní k pronajímání orné 
půdy  za částku  2,- Kč za m2, která je stanovena vyhláškou bývalým 
zastupitelstvem.  Nemá zájem tyto pozemky  dál  obhospodařovat. 

          OZ bere na vědomí 
 

6. Pan starosta informoval OZ a všechny  přítomné  o dodatku smlouvy ČSAD 
MHD Kladno a.s. na rok 2011, týkající se vyšší ceny za přepravu osob a tuto 
odsouhlasilo. Důvodem navýšení jsou uvedeny vyšší náklady na přepravu 
osob.  

           Hlasování 6:0 
 

7. OZ odsouhlasilo opravu a přestavbu plotu u paní Sýkorové. Jedná se o 
výměnu stávajícího dřevěného plotu za betonový a to na stejném místě. 

          Hlasování 6:0 
 

8. Pan starosta seznámil přítomné o tvorbě nových obecních webových stránek. 
Firmě Anteé, která obecní webové stránky vytvořila a udržuje byla poslaná 
výpoveď. Na nových webových stránkách se pracuje, o jejich spuštění bude 
OÚ informovat. 



9. Pan starosta seznámil přítomné o prořezu obecních stromů. Budou 
odstraněny suché větvě a křoviny. Bylo oznámeno, že prořez bude provádět 
firma Živa. 

 
10. Pošta odeslaná: 

Dopis panu Primátorovi města Kladna ing.  Danu Jiránkovi ohledně připojení 
kanalizace splaškových vod do stávající kanalizace na dešťovou vodu. 

11. Pošta došlá: 

           OZ povolilo panu Bezouškovi zkrácení 3ks smrků na jeho pozemku. 
            Hlasování 6:0 

12. Diskuze:  

Paní místostarostka seznámila přítomné o záměru OZ požádat o dotace na 
obecní bezdrátový rozhlas. 
Pan starosta vyzval přítomné o sepsání případných reklamací týkající se 
kanalizačních přípojek pro firmu Fisa, která kanalizační přípojky prováděla. 
Pan starosta oznámil o jednání na Ministerstvu zemědělství a o případné 
možnosti udělení pokuty OÚ Svinařov za opožděnou kolaudaci při stavbě 
splaškové kanalizace, kterou zadávalo bývalé zastupitelstvo. Na veřejné 
schůzi byl přítomen bývalý starosta a ten toto zdržení odůvodnil prosakující se 
vodou. 
Paní místostarostka informovala přítomné o kontrole obecních studní . V 
některých se nachází vodovodní přípojky. Všechny obecní studny je proto 
nutno otevřít a zjistit, zda někdo neoprávněně a  zdarma nepoužívá obecní 
studny k soukromému použití. V současné době je v obecních studnách pouze 
užitková voda. Vzhledem ke skutečnosti vyzvala občany, aby se případní 
uživatelé obecních studní přihlásili  na obecním úřadě. 
Paní Ebertová vznesla dotaz  ohledně pozemků pod neuskutečněnou 
fotovoltaickou elektrárnou, konkrétně uvedení pozemků do původního stavu, 
jak firma slíbila do 31.3.2011. Bylo jí odpovězeno, že pan starosta je s firmou v 
kontaktu a její obchodní zástupce přislíbil včasné vyřízení této záležitosti. 
Pan starosta vznesl dotaz na bývalého starostu ohledně Dodatku číslo 1 
Územního plánu, konkrétně spolufinancování všech zainteresovaných stran. 
Bývalý starosta sdělil, že dohoda byla ústní a každý subjekt- OÚ, firma 
Diamatis, pan Šedivý a pan Erdinger se měli podílet stejnou částkou a to 
podle bývalého starosty pana Šáry  cca 40.000,- Kč. Pan Šedivý a pan 
Erdinger oznámili již dříve OZ, že dohoda na spolufinancování ÚP byla s 
bývalým zastupitelstvem stanovená  jinak a s touto částkou nesouhlasí. 
Byl vznesen dotaz ohledně nefunkčního veřejného osvětlení v ulici Rudé 
Armády. Odpovězeno bylo, že na opravu je potřeba výsuvná plošina. 
 



Pan Majer vznesl dotaz ohledně vjezdu fekálního vozu ulicí Za Křenovkou a 
požádal, zda by ulice Za Křenovkou mohla být průjezdná pouze jedním 
směrem. Poukázal na špatný stav vozovky v této ulici a že touto ulicí si ostatní 
obyvatelé Svinařova zkracují průjezdnost obcí a jezdí příliš rychle. Dále uvedl, 
že obyvatelé, kteří v této ulici bydlí, jsou zbytečné vystavování hluku a prachu. 
OZ bere na vědomí 
Pan Majer se zeptal na cenu stočného a z jaké částky se bude cena 
vypočítávat. Pan starosta odpověděl, že cena  bude vypočítaná z provozu 
kanalizace a ČOV.  
Byl vznesen dotaz ohledně platby za používání BIO nádob. Proč obyvatelé v 
Kladně a ve Slaném je mají zdarma a proč jsou ve Svinařově zpoplatněni. 
Bylo odpovězeno, že ve výše uvedených městech jsou BIO dotovány. OÚ 
Svinařov nemá finanční rezervy pro tyto případy. 
Pan starosta veřejně pochválil přítomné zastupitelé OÚ paní Suchopárkovou, 
paní Duškovou a slečnu Janu Husnajovou za pořádání kulturních akcí pro 
spoluobčany. 
Pan Woller vznesl dotaz ohledně neustálého parkování nákladního vozu 
zn.Avie v ulici Na Průhoně  a požádal o prošetření nevhodného parkování. 

. 
 
Zapsala: Horová Romana 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
P r u ž i n e c  Jaroslav                                              ……………………………….. 
    ověřovatel 
 
T h o n  Petr                                                              ………………………………… 
     ověřovatel 
 
H u s n a j o v á  Jana                                                ………………………………… 
      ověřovatel 
 
 
  



U s n e s e n í  
 

Zastupitelstva obce Svina řov ze dne 30.3.2011  
 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:  
 
26/2011  (bod 6) 
 

Dodatek smlouvy ČSAD MHD Kladno a.s. na rok 2011, týkající se vyšší ceny za 
přepravu osob. Důvodem navýšení jsou uvedeny vyšší náklady na přepravu osob.  

 

27/2011 (bod 7) 

Opravu a přestavbu plotu u paní Sýkorové, ulice Rudé armády čp. 9. Jedná se o 
výměnu stávajícího dřevěného plotu za betonový a to na stejném místě. 

 

28/2011 (bod 11) 

     OZ povolilo panu Bezouškovi v zahrádkářské kolonii Drůbežárna zkrácení 3ks 
smrků na      
      vlastním pozemku.      

 


